
Naujenes pagasta pārvaldes, tās 
struktūrvienību un pašvaldības iestāžu 

darbības pārskats par 
2014. gadu. 
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NAUJENES PAGASTA PĀRVALDE

2014.gadā Naujenes pagasta pārvaldē un tās struktūrvienībās 
( NTB un NKC )  strādāja – 48 darbinieki, t.sk.

 pārvaldē – 31;
 Naujenes tautas bibliotekā - 7
 Naujenes kultūras centrā  – 10

Kopā iestādēs un pārvaldē nodarbināti  196 darbinieki.

Vasaras nodarbinātības programmā Naujenes  pagasta pārvaldē bija 
iesaistīti  9 skolēni,  Lāču pamatskolā -6, SIA “ Antaris” – 5. 



NAUJENES PAGASTA PĀRVALDE

Naujenes pagasta pārvaldes budžets 2014.g.
 ieņēmumi  - 3 895 951 EUR
 izdevumi - 3 868 551 EUR (t.sk. Naujenes PII “Rūķītis” 

rekonstrukcija veikta par summu EUR 1 597 481.)

speciālais budžets :
 ieņēmumi -92110 EUR ( t.sk. ceļu fonds-84983 EUR )

 izdevumi – 91188 EUR



NAUJENES PAGASTA PĀRVALDE







Lielākie  pirkumi 2014. gadā  
 iegādāts  lietots autobuss bērnu un skolēnu pārvadājumiem EUR 

31279; 
 iegādāts mikroautobuss SPSP centram EUR 34744;
 iegādāta datortehnika un programmatūra par EUR 16305;
 mūzikas instrumenti par EUR 7973, 
 pļaujmašīna EUR 1423, 
 skolas bibliotēku krājumi par EUR 5363, 
 virtuves aprīkojums EUR 1508 Lāču pamatskolai;



NAUJENES PAGASTA PĀRVALDE

Projekti un piesaistītais finansējums

Biedrību aktivitāte –
 „ Zelta ābele„ 2014. g. realizēja projektu Kapličas „ Atvadu nams” telpu 

remontdarbi”, izmaksas- 4479 EUR;

 „ Sieviešu klubs „ ŠARMS”   īstenoja projektus:
1)„ Pontonu piestātnes izveidošana dabas parkā  „ Daugavas loki” , izmaksas-

EUR 6455;
2) “ Mācies, radi un dari Naujenē!” ,nodibinājums “Borisa un Ināras Teterevu

fonds” kopējais finansējums 5131,00 EUR , t.sk. 4640.00 EUR – BITF;
3) ” Krāsojamās uzziņu grāmatas bērniem “Izkrāso Naujeni! 

“izdošana, Latvijas vides aizsardzības fonds, kopējais finansējums 2266,33 
EUR.

 No biedrības „ Daugavas Savienība” saņemts finansējums EUR 569  
aprīkojumam Juzefovas parkā





NAUJENES PAGASTA PĀRVALDE

Programmas „ Atbalsts novadu kompleksai attīstībai” ietvaros 
2014 gadā realizēti 2 projekti: 

Lāču pamatskolas rekonstrukcijas 1. kārta, kur uzbūvēta piebūve –
sporta zāle , veikti siltināšanas pasākumi un renovētas 
telpas,   kopējās izmaksas EUR 1591812 ; ( t.sk. 144311 EUR 
pašvaldības un valsts finansējums) 

Pašvaldības ceļa „ Dzirnavas – MRS no 0,000-0,580 km 
rekonstrukcija, kopējās izmaksas –EUR 259 570.75, t.sk. ERAF 
EUR 152 035.15 (66.33%) un EUR 107 535.60 (33.67%) ir 
pašvaldības un valsts līdzfinansējums. 





NAUJENES PAGASTA PĀRVALDE

 Daugavpils novada dome, ņemot aizņēmumu,   finansēja 
Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes rekonstrukcijas 
projektu divās kārtās, veicot ēkas, katlu mājas, ārējo un 
iekšējo inženiertīklu rekonstrukciju un piebūves 
celtniecību ( kopējās izmaksas EUR 1 597 480 )





NAUJENES PAGASTA PĀRVALDE

 Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, 
Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 
projekts „Izglītības, veselības un sociālās jomas attīstības 
uzlabošana Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežas reģionā, 
sporta laukuma "Krauja" rekonstrukcija -kopējā summa 
rekonstrukcijas darbiem, pamatlīdzekļiem un inventāram EUR 114 
596.30, t.sk. Daugavpils novada domes finansējums EUR 
58272.75 (50.85%) un Eiropas kaimiņattiecību un partnerības 
instrumenta finansējums EUR 56323.55 ( 49.15% ). 

 . 





NAUJENES PAGASTA PĀRVALDE

 Turpinājās NPII darbība starptautiskajā COMENIUS mobilitātes 
projektā „ Es zinu, es varu” , kura ietvaros iestādes darbinieki 
viesojās Spānijā un Rumānijā.  

 Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar Baltkrievijas Bioresursu 
institūtu un Daugavpils novada kultūras pārvaldi projekta “ 
Pārrobežu daba “ ietvaros izveidoja Naujenes novadpētniecības 
muzejā mūsdienīgu Dabas informācijas centru  ( izmaksas 26 000 
EUR)

 Daugavpils novada Kultūras pārvalde uzsākusi projekta “ 
Vecticībnieku vēsturiskās apbūves atjaunošana un 
lauksaimnieciskā kultūrvēsturiskā mantojuma  saglabāšana 
Slutišķu sādžā.”, izmaksas EUR 241034 



NAUJENES PAGASTA PĀRVALDE

 Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas  
ietvaros īstenots projekts “ Apstākļu nodrošināšana pārrobežu 
primāro medicīnisko pakalpojumu pieejamībai Daugavpils novada 
un Braslavas rajona teritorijā”, kur veikts telpu remonts 
, pieejamības nodrošināšana cilvēkiem ar īpašam vajadzībām un 
aprīkojuma iegāde I. Ņesterova  privātpraksē. Izmaksas EUR 50 
070.00, t.sk. Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 
finansējums EUR 45063.00 ( 90% ) un valsts un pašvaldības 
līdzfinansējums EUR 5007.00 (10%). 





NAUJENES PAGASTA PĀRVALDE

Nekustamā īpašuma apsaimniekošana
Naujenes pagasta pārvalde apsaimnieko valdījumā nodoto 
pašvaldības  nekustamo īpašumu :
- zemi, 
- nedzīvojamās un dzīvojamās ēkas ( neprivatizēto dzīvokļu daļa)  

Iznomātā zemes platība - 422 ha, ieņēmumi no zemes nomas ir 
EUR 2689 gadā. 

Iznomātas 11 pašvaldībai piederošās nedzīvojamās telpas, t.sk. 3 
veselības aprūpei, 1 tirdzniecībai, 4 dažādu pakalpojumu 
sniegšanai . Ieņēmumi no telpu nomas sastāda EUR 1920 gadā .  



NAUJENES PAGASTA PĀRVALDE

 Tika veikta zemes kadastrālā uzmērīšana 6 zemes vienībām uz 
kopējo vērtību EUR 2250, kā arī uzsākta kadastrālā uzmērīšana 8 
zemes vienībām ar kopējo vērtību EUR 2855;

 2014.gadā tika reģistrēti zemesgrāmatā 14 zemes īpašumi un 29 
dzīvokļu īpašumi;

 No nekustamā īpašuma pārdošanas ( 2 dzīvokļi un dzīvojamā 
māja) pagasta pārvaldei piešķirti 60 % t.i. 5023 EUR,   kas virzīti 
pašvaldības dzīvokļu remontdarbiem;

 Pagasta pārvaldes valdījumā atrodas 302 pašvaldības dzīvokļi, no 
tiem 295 izīrēti un 7 brīvi dzīvokļi. , t.sk. 4 dzīvošanai nederīgi;

 Veikti remontdarbi 10 pašvaldības  brīvajos dzīvokļos par  EUR 
67845;



NAUJENES PAGASTA PĀRVALDE

 Ļoti lēni virzās dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību nodošanas 
process

 Uz  2014. gada 31. decembri vēl nav pieņēmušas lēmumus un 
nodevušas dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesības 4 dzīvojamās 
mājas Vecstropos, 1 Locikos , 3 Kraujā. 



NAUJENES PAGASTA PĀRVALDE

Ciemu teritoriju uzkopšana:
 Sanitārās tīrības uzturēšana zaļajā zonā - SIA “ NPS” 

pakalpojumu līgums,   teritoriju appļaušana, bērnu rotaļu laukumu 
uzturēšana; 

 izsniegtas 11 atļaujas koku ciršanai ārpus meža zemes 
pamatojoties uz veiktajam publiskajām apspriešanām un pagasta 
pārvalde   nozāģēja 32  koku pagasta ciemos; nozāģēti 11 bīstami 
koki pašvaldības kapos;

 Vecstropu, Naujenes un Kraujas ciemos veikts asfalta seguma 
bedrīšu remonts ar auksto asfaltu ;

 Izķerti  24 klaiņojošie suņi ( no tiem 15 kucēni), nogādāti 
patversmē  un 18 kaķi ( pēc sterilizācijas 2 atgriezti) . 



NAUJENES PAGASTA PĀRVALDE

 Uzstādītas  20 jaunas koka smilšu kastes, 11 soli ( Krauja -8, 
Ceļinieks -3 ), 2 pludmales ģērbtuves;

 Labiekārtota teritorija pie dīķa Naujenes ciemā;
 veikti labiekārtošanas darbi un dīķa tīrīšana Lociku ciemā ( 8136 

euro) ;
 iegādātas smiltis pludmales volejbola laukuma ierīkošanai 

Naujenē un grants celiņu uzbēršanai Juzefovas parkā;
 veikti ūdens novadgrāvja tīrīšanas darbi Vecstropu ciemā                

( Ceļinieks pie 387 mājas ) 



NAUJENES PAGASTA PĀRVALDE

2 parki 7,46 ha platībā un 5 kultūrvēsturiskie objekti  19,35 ha 
platībā  dabas  parkā “ Daugavas loki”, 5 pašvaldības kapi,  sporta 
laukums 
- regulāra uzkopšana, soliņu, tiltiņu, kāpņu, margu remonti;

- izstrādāts sķiču un tehniskais projekts atpūtas vietas “ Latgales 
sēta “ labiekārtošanai  ( EUR 4988) 





NAUJENES PAGASTA PĀRVALDE

Ielu un ceļu uzturēšana: ielas –15,27 km, ceļi – 121,15 km
Ceļu un ielu uzturēšanai izlietoti EUR 82033, t.sk. ikdienas 
uzturēšanai EUR 27733 un periodiskai uzturēšanai  EUR 54300, 
t.sk. : 

 18.novembra ielas posma remontdarbi ( Ceļinieks) -EUR 24631;
 Ceļa posma Bukšti- Putāni 0.3 km remontdarbi - EUR 13254;
 Ceļa posma Cirši-Kriškāni  seguma atjaunošana - EUR 10857;
 Ceļa posma Viļuši –Juzefova seguma atjaunošana - EUR 4881;
 Ceļa posma Grustāni-Sandariški –Butiški seguma atjaunošana -

EUR 2998
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SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA UN SOCIĀLIE PAKALPOJUMI

 Nodrošina Daugavpils novada Sociālā dienesta  struktūrvienība –
Naujenes sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centrs;

 Sniedz pakalpojumus Vecstropu, Kraujas, Naujenes un Lociku 
ciemos;

 Strādā 18 darbinieki, t.sk. 7 sociālie darbinieki



SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA UN SOCIĀLIE PAKALPOJUMI

Sociālā palīdzība 2014.gadā kopā 81 217 euro
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SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA UN SOCIĀLIE PAKALPOJUMI

 Eiropas sociālā fonda projektā „Algotie pagaidu sabiedriskie 
darbi”, 2014.gadā tika iesaistītas 38 personas un izmaksāta stipendija 
15 812 euro apmērā. Projekta dalībnieki veikuši sekojošus darbus: sniega 
tīrīšana, lapu grābšana, atkritumu savākšana pagasta teritorijā, krūmu 
zāģēšana grāvmalās, novada avīžu iznēsāšana, ciematu 
sakopšana, vēsturisko objektu uzkopšana un labiekārtošana u.c .

 2014.gadā pirmās un otrās grupas invalīdi varēja pieteikties asistenta 
pakalpojuma saņemšanai pašvaldībā. Tās paredzēts, lai atvieglotu cilvēku ar 
īpašām vajadzībām pārvietošanos ārpus mājokļa un nokļūšanu vietā, kur 
cilvēks strādā, mācās, saņem pakalpojumu vai veic sabiedriskas aktivitātes. 
Asistenta pakalpojumu Naujenes pagastā pieprasīja un saņēma 6 invalīdi.

 Visa 2014.gada garumā Sociālais centrs sniedza ikdienas transporta 
pakalpojumus personām ar īpašām vajadzībām, kurām nepieciešams 
apmeklēt hemodialīzes procedūru Daugavpils reģionālajā slimnīcā.

 Divreiz mēnesī pagasta pārvalde nodrošina senioriem izbraukumu uz 
Daugavpili ( bezmaksas). 



SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA UN SOCIĀLIE PAKALPOJUMI

 2014.gadā aktīvi darbojās Naujenes Dienas centrs, kura 
pakalpojumus izmantoja pensijas vecuma personas un personas ar 
īpašām vajadzībām. 

 Aizvadītajā gadā savu darbu veiksmīgi īstenoja deju kolektīvs 
„Smaids”, vokālais ansamblis „Cerība”, piedaloties Daugavpils 
novada, Daugavpils, Latgales reģiona un   Naujenes pagasta 
pasākumos. 

 Fizioterapeita pakalpojumi paliek arvien pieprasītākie mūsu 
pagastā gan pensionāru un personu ar īpašām vajadzībām vidū, 
gan jauno ģimeņu ar jaundzimušajiem vidū.



SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA UN SOCIĀLIE PAKALPOJUMI

 foto



NAUJENES BĀRIŅTIESA

 Ģimeņu skaits, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība 
un audzināšana – 17 (34 bērni);

 42 bērni atrodas ārpusģimenes aprūpē:
- audžuģimenēs ievietoti 9 bērni;
- aizbildņu ģimenēs aug 20 bērni;
- Naujenes bērnu namā un Kalkūnu bērnu namos ievietoti 13 bērni

 Personu skaits, kurām 2014.g. ar bāriņtiesas lēmumu atņemtas 
bērnu aprūpes tiesības- 4 ( 4 bērni);

 Personu skaits, kurām 2014.g. ar bāriņtiesas lēmumu atjaunotas 
bērnu aprūpes tiesības – 6  ( 7 bērni);

 Naujenes bāriņtiesa veica 240 notariālos darījumus, par ko 
iekasēta valsts nodeva EUR 2442 apmērā.



NAUJENES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE “ RŪĶĪTIS

 Bērnu skaits grupās 2014.gadā – 167;
 Darbinieku skaits – 41, t.sk. 16 pedagoģiskie, 25 tehniskie 

darbinieki;
 Īstenotas 4 pirmsskolas izglītības  licenzētas programmas;
 6 interešu izglītības programmas  ( angļu valodas, ritmikas,  sporta 

deju pulciņi, vokālais ansamblis, taekvondo un  nodarbības ar 
kinētiskajām smiltīm u. c. inovatīviem materiāliem) , ko 
apmeklēja 146 audzēkņi  

 Gada laikā organizēti 33 lieli tematiski pasākumi bērniem;
 Veiksmīgi darbojās nakts grupa ar 14 audzēkņiem.



NAUJENES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE “ RŪĶĪTIS



NAUJENES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE “ RŪĶĪTIS

 Īstenotā projekta rezultātā:        
- uzbūvēta piebūve  ar administratīvajam un nodarbību telpām, 

sporta zāle; 
- labiekārtota iestādes teritorija, uzstādītas koka verandas 

pastaigām, jaunas spēļu konstrukcijas;
- pagrabstāva izbūvēta veļas mazgātuve un darbnīcas telpa, 

- jauns siltummezgls, ventilācijas kamera un elektrosadale,
- ēdināšanas bloks ar modernām iekārtām,
- jauna katlu māja ar siltuma padeves regulēšanu;
- iegādātas jaunas mēbeles, 5 grupas nodrošinātas ar jauniem 

garderobes skapjiem un soliņiem.  



NAUJENES PAMATSKOLA

 Skolēni – 119
 Skolotāji – 18
 Tehniskie darbinieki – 14

 Tiek īstenotas 4 pamatizglītības programmas, t,sk.
- Vispārējās pamatizglītības programma 
- 3 speciālās programmas.

 14  interešu izglītības programmas 



NAUJENES PAMATSKOLA

 7.klases skolnieks  R.Vaikuls ieguva 2.vietu informātikas 
olimpiādē Daugavpils novadā;

 7.klases skolniece B. Svoka ieguva 2.vietu 
informātikas olimpiādē Daugavpils novadā;

 8.klases skolēns A. Lociks ieguva 2.vietu angļu valodas un 
3.vietu ģeogrāfijas olimpiādēs Daugavpils novadā un saņēma 
Atzinību  latviešu valodas olimpiādē;

 9.klases skolēns M. Grigorjevs ieguva 3.vietu vēstures 
olimpiādē Daugavpils novadā un ir izvirzīts dalībai valsts 
olimpiādē.



NAUJENES PAMATSKOLA

 Ansamblis “ Spurgaliņas” -1.vietas laureāti Daugavpils novada 
mūzikas konkursā, 2.vieta - Latgales konkursā;

 5.-9.klašu koris – 1.vieta Daugavpils novada koru skatē;
 1.-4.klašu koris- 1.vieta Daugavpils novada koru skatē;
 8.klases skolniecēm V. Biriņai un M.Rimicānei – 1.vieta 

Daugavpils novada konkursā «Manas skolas vēsture;
 9.klases skolniecei S.Vaikulei -2.vieta Starptautiskajā mākslas 

konkursā «Lidice»
 2.klases skolniecei D. Grustānei – 3.vieta Daugavpils novada 

konkursā « Mans novads, mana pilsēta»
 Daugavpils novada skatuves runas konkursā G. Tukiša (8.kl) 

ieguva 3.vietu;
 1.-4. klašu ansamblim “ Ķipariņi” - 3.vieta Daugavpils novada 

mūzikas konkursā



SASNIEGUMI SPORTĀ:

 1.vieta Daugavpils novada sporta sacensībās:
- zēniem krosa stafetē;
- meitenēm krosa stafetē

 2.vieta: 
- futbolā zēniem;
- četrcīņā meitenēm;
- lodes grūšanā;
- 400 m skrējienā meitenēm.

 3.vieta:
- futbolā zēniem,
- sporta spēļu četrcīņā zēniem,
- lodes grūšanā   







LĀČU PAMATSKOLA

 Skolēni – 119

 Tiek īstenotas 4 pamatizglītības programmas, t,sk.
- vispārējās pamatizglītības programma;
- pamatizglītības mazākumtautību programma;
- speciālā pamatizglītības mazākumtautību programma;
- mazākumtautību pirmsskolas programma ( 11 bērni);

 10 interešu izglītības pulciņu  programmas, kuras apmeklēja 70 
skolēni



LĀČU PAMATSKOLA

 Daugavpils Novada olimpiādē vizuālajā mākslā   V. Višņevska  
ieguva 1. vietu (sagatavoja skolotāja A. Koroļkova);

Mūzikas olimpiādē A. Kardelei  2. vieta, (sagatavoja skolotāja 
A. Novicka),

Atzinības raksti :
9.kl.skolēnam A. Tihomirovam matemātikā

9.kl. skolēnam T. Anohinam ķīmijā, bioloģija un fizikā
7.kl. skolēnam M. Holodovam angļu valodā



LĀČU PAMATSKOLA

 Tautas deju kolektīvam ( 2-3 klase) – 1 vieta 
 2.-5. kl. ansamblis Vokālās mūzikas konkursā „Balsis” – 2.vieta;
 Valerija Ždanovska, solistu konkursā  - 2.vieta
 5.-9.klašu korim – 2.vieta
 Skolēnu grupai vizuālās mākslas konkursos 1-pirmā, 3-otrās un 8 

–trešās vietas
 E. Kurgalovam un A. Tihomirovam skatuves runas konkursā –

2. un 3. vieta
 Meiteņu vidējā grupa basketbolā ieguva  1. vietu;
 Meiteņu vecākā grupa basketbolā 3. vieta 
 Zēnu vecākā grupa volejbolā ieguva 3. vietu;
 Skolotāju komandai Daugavpils novada skolotāju 4. sporta

svētkos 2. vieta 





NAUJENES MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

Programmas:
 Pūšaminstrumentu spēle:

Klarnetes spēle
Saksofona spēle
Trompetes spēle
Eifonijas spēle

 Stīgu instrumentu spēle:
Vijoļspēle

 Taustiņinstrumentu spēle:
Akordeona spēle
Klavierspēle

 Vizuāli plastiskā māksla



NAUJENES MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

 3 amatiermākslas kolektīvi:
Pūtēju orķestris, vadītājs Jānis Grinberts
Akordeonu orķestris, vadītāja Tatjana Jukuma
Instrumentālais ansamblis, vadītājs Giršs Kagans

 2014.gadā  Naujenes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi 
piedalījās 17 konkursos un 45 koncertos. 

Ieguva 7 Diplomus par I vietu, 7  Diplomus par II vietu, 4 
Diplomus par III vietu,  1 Atzinības rakstu un  11 Pateicības 
rakstus.



XII STARPTAUTISKAIS MŪZIKAS SKOLU UN MŪZIKAS VIDUSSKOLU 

AKORDEONISTU-SOLISTU KONKURSS „NAUJENE 2014” , ( 9. -11. 
04.2014., DNKC)



 Konkursā piedalījās 8 valstis (Latvija, Lietuva, Polija, 
Baltkrievija,  Krievija, Ukraina, Serbija, Bosnija un 
Hercegovina);

 44 mūzikas skolas un mūzikas vidusskolas;
 59 pedagoģi;
 116 audzēkņi ( 85 audzēkņi no mūzikas skolas, 31 

audzēknis no mūzikas vidusskolas).





NAUJENES JAUNATNES INICIATĪVAS UN SPORTA CENTRS 

 2014. gadā Naujenes JISC darbojās 2 interešu izglītības pulciņi 
“Dejot protu!” un  “Break Dance”. Pulciņus apmeklēja 28 bērni un 
jaunieši;

 NJISC jaunatne piedalījās 5 projektos un projektu konkursos;  
 2014. gada laikā centra jaunatne un darbinieki organizēja un piedalījās 

26 dažādu veidu pasākumos. Tie ir intelektuālie, sporta, izklaides, 
labdarības un sadarbības pasākumi, jaunatnes salidojumi, draudzības 
vakari, konkursi, ūdens pārgājiens; 

 Vasaras laikā tradicionāli tika organizēta bērnu dienas nometne 
bērniem no 7 līdz 12 gadiem. Šajā nometnē  brīvo laiku pavadīja 
kopumā  26  bērni; 

 Ziemas brīvdienās jaunatnes centrs organizēja jaunatnes  nometni 
„UNION EKSPRESIS”. Nometnes programma bija virzīta uz jauniešu 
aktīvu atpūtu un jauniešu talantu attīstīšanu. Nometni apmeklēja 20 
jaunieši. 



SPORTS

 Futbola komanda ir DN čempionāta futbolā 7x7 1.vietas ieguvēja
 Pagasta veterānu basketbola izlase novada čempionāta uzvarētājs
 Mūsu volejbolistiem DN- 2.vieta
 Daugavpils novada BJSS brīvās cīņas sekcijas audzēkņi Ivars 

Šumskis, Jevgeņijs Ostapko, Veronika Zujeva, Jevgeņijs Semjonovs, 
Sergejs Šatrevičs ir Latvijas Republikas godalgoto vietu ieguvēji starp 
jauniešiem un kadetiem. 

 Naujenes pagasta iedzīvotājs Vladislavs Petrovs – ir daudzkārtējais 
Pasaules un Eiropas rekordists svarbumbu celšanā veterāniem

 Daugavpils novada konkursā „Sporta laureāts 2014” Naujenes pagasta 
pārvalde saņēma 1.vietu nominācijā „Labākā pagasta pārvalde sporta 
darba organizācijā ”







 FOTO





NAUJENES TAUTAS BIBLIOTĒKA

 Bibliotēkas lietotājiem ir piedāvāti  – 15 brīvās pieejas datori ar interneta 
pieslēgumu, kurus 2014.gadā izmantoja 22526 reizes.

 Bibliotēka organizēja datorapmācību - Individuālā datorapmācība – 10. 
nodarbības -3 cilvēki – NTB un datorapmācība grupās – 48 nodarbības 
(6 cilvēki).- Vecstropu AP.

 Bibliotēka veido novada elektronisko katalogu, kur ir ievadīti 17771 
grāmatu eksemplāri;

 Naujenes tautas bibliotēka 2014.gadā ņēma dalību 4 projektos un 2 
projektus izstrādāja paši ( bet tie netika atbalstīti ):

 Bibliotēka piedalījās  LNB akcijā  “Grāmatu draugu ķēde”- 18.01.2014, 
LBBJSS projektā ”Bibliotēkas dienas dzīvē” no -10.-16.02.2014.; E-
prasmes stundā “Bibliotēkā pieejamo datu bāžu ABC” 27.03.2014.  un 
sadarbībā ar Lāču pamatskolu piedalījās  “Bērnu žūrijā” 



LIELĀKIE PASĀKUMI UN IZSTĀDES:

 Mākslinieka S.Minakovska gleznu izstāde “Mana Latgale”-
26.06.2014.

 J. Krišunes fotogrāfiju personālizstādes cikls “ Eksotiskā Indija: 
arhitektūra, cilvēki, dzīvnieki..”- 05.09.14.

 A.Annišinecas fotogrāfiju personālizstāde “Dabas mozaīka” -
15.08.2014.

 L.Onzuļa fotogrāfiju personālizstāde “Kalnu vilinājums” - 3.10.2014
 S.Ružāna grāmatas “Naujenes atmiņu stāstu” prezentācija – 19.11.2014.
 Mazo mākslinieku plenērs “ Jāņu zāles” - 71 dalībnieku
 Dzejas dienu poētiskā kafejnīca “Dzejai laiks” - 27 dalībnieku 
 Latgales Centrālās bibliotēkas ceļojošā fotoizstāde “Latgales 

bibliotekārs – radošuma avots” 
 Sadarbībā ar Sieviešu klubu “Šarms” tika organizētas “Veiklo rociņu 

darbnīcas” - 4. nodarbības – 58 vecāki ar bērniem



 FOTO



NAUJENES KULTŪRAS CENTRS

 2014. gadā Naujenes kultūras centrā ir notikuši 50 pasākumi, kuros ir 
piedalījās 4109 apmeklētāji;

 Veiksmīgi tika organizēti novada līmeņa pasākumi – Naujenes pagasta 
svētki, folkloras kopu sadziedāšanās „Atvasara Juzefovā”, mūsdienu deju 
festivāls „Snow dance 2014”;

 Apmeklētākie pasākumi 2014. gadā bija „Jautrie Meteņi ar kaimiņiem”, 
Naujenes pagasta svētki „Zemeņu laikā Naujenē”,  LR proklamēšanas 
96. gadadienai veltīts svinīgs koncerts „Es dziedāšu par tevi, tēvu zeme”, 
zemnieku un uzņēmēju balle „Ceļojums uz Sapņu Parīzi”.



NAUJENES KULTŪRAS CENTRS

2014. gadā Naujenes kultūras centrā darbojās 3 amatiermākslas
kolektīvi :
 folkloras kopa „Rūžeņa”,
 bērnu vokālais ansamblis „Stils”
 un hip-hop deju kolektīvs „Street shock” 
 un 3 interešu pulciņi:
– keramikas pulciņš, 

- pērļošanas pulciņš 
- latgaliešu kopa „Dzeipurs” (  uz tās pamata izveidojās senioru 

vokālais ansamblis. 
 2014.gadā  izveidojās jauns amatiermākslas kolektīvs – vidējās 

paaudzes tautas deju kolektīvs „Dveina



PASĀKUMI





NAUJENES PAGASTU APMEKLĒJA

 Baltkrievijas Republikas Šarkovšcinas  pašvaldības 
delegācija;

 Polijas Republikas Lomžas rajona delegācija;

 Valkas novada delegācija 



MŪSU PROBLĒMAS

 Neapsaimniekotās ēkas ( Vecstropu, Lociku ciems) ;
 Ielu un trotuāru sliktais tehniskais stāvoklis  ciemos;
 Nepieciešami automašīnu stāvlaukumi vai ielu paplašinājums    ( 

Daugavas  28,30,32.,  Meža 6, 18.novembra 398 u.c.); 
 Pašvaldības ceļu sliktais tehniskais stāvoklis ;
 Ielu apgaismojums ( Pļavas, Ziedu, Parka ielas Kraujā un Ciršu 

ciems);
 Novecojušie bērnu rotaļu laukumi;
 Labiekārtotu atpūtas vietu trūkums ciemos;
 Klaiņojošie suņi un kaķi;
 Iedzīvotāju zemā maksātspēja, izveidojas parādi par nekustamā 

īpašuma nodokli, īres maksu un komunālajiem pakalpojumiem



 Slikts ēku tehniskais stāvoklis:
- Naujenes tautas bibliotēkai; 
- Naujenes kultūras centram;
- Naujenes jaunatnes iniciatīvu un sporta centram



2014. gadā mūs iepriecināja











Daugavpils novada konkursu uzvarētāji: 
 Sakoptākā individuālā māja- 18.novembra 406, 

Vecstropi ( Andris un Mārīte Greidāni);
 Sakoptākā lauku sēta- “ Lagūna” , Januseļi                             

( Anna Zeļanika);
 Sakoptākā daudzdzīvokļu māja- Vecpils ielā 3, Naujene 

( 1.vieta );
 Sakoptākā pašvaldības iestāde- Naujenes 

novadpētniecības muzejs;
 2014. gada uzņēmums – SIA “ Meliors Krauja”             

( A. Soms) 



 Uzņēmumi, kas stabili strādā, saglabā darba vietas:
- SIA “ Meliors Krauja” 
- SIA “ Lia D”
- SIA “ Naujenes pakalpojumu serviss” 
- SIA “ Belwood” 

 Zemnieku saimniecības:
- “ Bebri”, “ Vecpils”, “ Aizsili” , “ Cirši”,            

“ Lācīši”, “ Sapnis”,” Rozēni”, “ Smilgas” 

 Jaunie zemnieki: z/s “ Krustceļš” ( A. Lociks- gaļas 
lopkopība), “ Birzkalni” ( Baļčūni- gaļas lopkopība), 
“Stapanida” ( A. Marhiļevičs- graudkopība);





 Reģistrējušas saimniecisko darbību 2 piemājas saimniecības;

 Sniedza finansiālu atbalstu ( dāvinājums  3929 euro apmērā) 
tirdzniecības nams “ Kurši” :

NPII “ Rūķītis” – 2000 euro  (garderobes skapjiem 1 grupai) 
Lāču pamatskolai – 1929 euro apmērā ( virtuves darbgaldu, 

izlietņu, gaļas maļamās mašīnas, trauku, un ledusskapja iegādei) 



AR DAUGAVPILS NOVADA DOMES ATZINĪBAS 
RAKSTIEM APBALVOTI:

 Naujenes pagasta iedzīvotājs Boļeslavs Purmalis;

 Naujenes sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
centra vadītāja Natālija Škutāne;

 Naujenes pagasta pārvaldes grāmatvede Teresa Miglāne;

 Lāču pamatskolas skolotāja Gaļina Vagele;

 Naujenes mūzikas un mākslas skolas pedagogs Ruslans 
Marģevičs





AKTĪVI LIELĀS TALKAS ATBALSTĪTĀJI

 Vecstropu iedzīvotāji;
 Jauniešu biedrība “ Esam kopā” ;
 Laikraksta “ Latgales laiks” darbinieki             -



Paldies visiem, kas iesaka, sniedz priekšlikumus, 
aizrāda un vienkārši ir ieinteresēti mūsu kopējo 
problēmu risināšanā, vēlas, lai mūsu pagasts 
uzlabotu savu ārējo veidolu, lai mēs dzīvotu 
sakoptā  vidē. 

Paldies par sadarbību, sapratni un uzticēšanos!
Naujeniešu vārdā paldies Daugavpils novada 

domei un izpildinstitūcijai par īpašo devumu 
2014. gadā, par lielajiem projektiem, par atbalstu.  

Lai mums visiem kopā izdodas paveikt  iecerēto! 
Paldies!
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